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IDEJA IN POSKUSI IZGRADNJE
SLOVENSKEGA NARODNEGA DOMA
NA ST. CLAIRU V CLEVELANDU
M a t j a ž
D a r j a

Kl e me n č i č
Eme r š i č

Vzrok, da so Slovenci v Clevelandu pričeli m isliti na narodne
domove, moramo iskati v prvi vrsti v želji društev, »da bi
zborovali na svojem in (...) da bi tudi sam i im eli ta k dom, k o t
ga imajo npr. Čehi na Broadwayu in številn i drugi narodi. Žele
li so s i zbirališče naroda, stavbo, k i bi bila neke vrste moralno
sredstvo, k i veže narod v enotnost in ga bodri k bratstvu.*1
Slovenci so se zaradi neznanja angleščine zbirali po raznih
gostilnah, salonih in pozneje po majhnih dvoranah. V središču
slovenske naselbine na St. Clair Ave. so bile zgrajene zasebne
dvorane, ki so nudile prostor podpornim in kulturnim dru
štvom. Najbolj znane med njimi so bile: Knausova dvorana glavno zbirališče slovenskih društev, tu je bil prostor za zboroyanja, predstave in zabave; Grdinova dvorana - za zborovanja
in igre; Brikova dvorana in pa dvorana v stari šoli sv. Vida.
Ostale slovenske naselbine v Clevelandu pa so bile skoraj brez
dvoran.2
Zelja po tem, da bi lahko zborovali na svojem, h k rati z željo
po učinkovitem razvoju na družbenem in kulturnem področju
je porodila idejo za ustanovitev narodnih domov.3
Že leta 1903 se je pričelo delovanje slovenskih izseljencev v
Clevelandu za lastno narodno zbirališče. Začeli so zbirati tudi
prispevke. L eta 1903 je bilo na St. Clairu že deset društvenih
skupin. Želja njihovih članov je bila imeti svoje prostore, da
jim ne bi bilo več treb a zborovati v cerkveni dvorani sv. Vida.
V septem bru 1903 je bilo že ustanovljeno katoliško izobraže
valno društvo Triglav, s sedežem v dvorani cerkve sv. Vida.
Takratni župnik H ribar je društvu naznanil, naj si najdejo
prostor drugod. Zato je J. Knaus leta 1904 pričel zidati t.i.
Knausovo dvorano, kjer je dobila svoj prostor velika večina
društev, zato je misel na lasten dom zaspala.®
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Nov poskus v tej smeri je napravilo podporno društvo Slo
venski Sokol, ki je 27. julija 1910 sklicalo izredni občni zbor,
na katerem je bil sprejet sklep, da se v Clevelandu zgradi
Sokolov dom. Kupili so že zemljišče, vendar pa so bili prosto
voljni prispevki in darovi premalo za izgradnjo stavbe. Tako se
tudi ta poskus ni obnesel.® Veliko vlogo pri tem je imel list
Clevelandska Amerika (dalje CA), kjer so izšli številni članki o
pomenu in prednostih narodnega doma, na kakšen način bi
Slovenci lahko prišli do njega in kaj bi od njega imeli. Zapisali
so, da je narodni dom simbol narodnega sporazuma in enotnosti
in tako ponos narodu in tisti naselbini, ki ga ima. Vprašali so
se, kako bi Slovenci prišli do narodnega doma in poskušali
n ajti rešitev. To so videli v tem, da se društva v Clevelandu
povežejo. Za dosego tega cilja naj bi se sestavil odbor, v kate
rem bi sodelovali predsedniki in tajniki vseh društev. Ta odbor
naj bi takoj pričel z akcijo in skušal doseči enotnost vseh dru
štev v prizadevanjih za izgradnjo narodnega doma.
Vsako društvo in vsak posameznik naj bi po svoji moči pri
speval prim eren znesek, ki bi ga naložili v »zadružni odbor«.7
List CA je januarja 1909 jasno naznačil gmotne koristi
narodnega doma, podal izračun, da bi se dom splačal in da z
njim ne bi imeli izgube. Zapisali so: »Narodni dom bi moral
im eti (...) / v p r itlič ju / gostilniške, prodajalniške ali pisarniške
prostore. Za tem i bi se dali napraviti prostori za narodno ti
skarno in za shrambe. V prvem nadstropju n a j bi bila prostor
na dvorana (...), drugo nadstropje n a j bi pa služilo za razna
stanovanja. Na ta način bi p ra v lahko dobivali mesečno rento
najm anj $300, ali $3.600 letno. Če bi od d ruštev in članov dobi
li le $20.000 um evno je, če hočemo im eti stavbo za $40.000, bi
se m orali zadolžiti $20.000. Od teh bi morali odrajtovati 6%
obresti - k i bi znašala $1.200. Preostajalo bi nam torej še
$2.400. Če bi od teh odplačali banki na leto dolg $1.000, bi
im eli še vedno v blagajni čestih $1.200. Na ta k način bi se
torej doseglo, da bi im eli tudi v gm otnem oziru nikake izgube,
pač pa lep dobiček, s katerim bi se dalo m arsikaj dobrega učin iti za narodne koristi' «®
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PRIZADEVANJA ZA IZGRADNJO SLOVENSKEGA
NARODNEGA DOMA NA AVENIJI ST. CLAIR
Ideja o ustanovitvi narodnega doma je znova oživela in 22.
april 1914 je bil za slovenski narod v Clevelandu odločilen: »Da
se zbere s k u p a j in pokaže, koliko je v njem življenjske moči, da
si postavi lastno narodno poslopje, kjer bodo imela svoja zave
tišča clevelandska društva, kjer bo centrala clevelandskega
društvenega gibanja, k je r se bodemo v resnici počutili na
domačih tleh, od koder nas ne more nihče pregnati«. Tako je
zapisal list CA in pozval: »Narod dvigni se v množicah, pridi k
skupnem u posvetovanju v sredo 22. aprila, v Grdinovi dvorani
ob 8. uri zvečer. Prostora bo dovolj za tisoče. Izvrstni govorniki
bodo pripravljeni. Solzno si bomo podali roke in si prisegli, da
bomo držali sk u p a j v slabih in dobrih časih, sedaj je čas, da
smo zm ožni pokazati svojo moč, da hočemo p ostati sam i svoji
zavedno narodni delavci!«3
Shod je bil zelo dobro obiskan. Soglasno so sklenili, da se
narodni dom postavi. Izvolili so pripravljalni odbor. Prva seja
tega odbora je bila 27. aprila 1914 v Knausovi dvorani. Odbor
se je od 27. aprila do 28. julija 1914 štirin ajstk rat sestal. Do
prve redne konvencije je prišlo 3. avgusta 1914 v Grdinovi
dvorani.10
Predsednik pripravljalnega odbora je odprl konvencijo. Sledi
le so volitve v konvenčni odbor. Za predsednika je bil izvoljen
J- Kalan, lastnik trgovine z železnino, podpredsednika sta po
stala N. Zalokar, lastnica restavracije, in L. J. Pirc, lastnik
tiskarne Ameriške domovine (dalje AD), tajnik pa J. Jarc. Zapi
snikarja sta bila I. Smuk in A. Peterlin. Na konvenciji je bilo
zastopanih 42 društev, ki so poslala 105 zastopnikov od tega je
bilo 15 samostojnih podpornih in k u ltu rn ih in političnih dru
štev, dve društvi JS K J, sedem društev SNPJ, pet društev
SSPZ in dve društvi SDPZ, enajst društev SDZ.
Sklenili so, da se bo nova stavba imenovala Slovenski na
rodni dom in da se zida s pomočjo delnic s prostovoljnimi pri
spevki. Delnice so bile določene na deset dolarjev. Glavno bese
do pri domu pa bodo imela društva.11
Akcijo za graditev doma je prekinila prva svetovna vojna.
Leta 1916 se je za stv ar zavzelo društvo Naprej, št. 5 - SNPJ,
ki je izvolilo poseben odbor in mu naložilo nalogo, da poizve,
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kaj vse je do sedaj napravil pripravljalni odbor Slovenskega
narodnega doma (dalje SND). Na poziv tega odbora je bila za
30. januar 1916 ob 14. u ri sklicana skupna seja vseh društve
nih uradnikov v Grdinovi dvorani.12
Iz zapisnika seje pripravljalnega odbora z dne 30. januarja
1916 izvemo, da jo je odprl predsednik dr. F.J. Kern in pozdra
vil navzoče. Med drugim so se tudi dogovorili, da naj bo drugo
zborovanje vseh društev delničarjev v sredo, 15. marca 1916.
Sklenili so tudi, da imajo pravico do zastopstva na delniških
sejah samo tista društva, ki so postala ustanovni član SND.13
CA je pozivala: »Glasujte, DA! Slovenska društva zahtevajo
svo j ’D om ’, primerno narodno zgradbo, od katere ima narod
ko rist.« '4
Pričeli so prodajati delnice in pobirati prostovoljne prispevke.
Cena delnic je bila določena na 10 dolarjev. Vsako društvo, ki
je hotelo postati ustanovni član, je moralo kupiti najmanj pet
delnic. Posamezni delničarji niso imeli pravice do glasovanja,
dovolili so jim samo posvetovalni glas. To ni bilo prav, saj se
nobenemu delničarju ne bi smelo k ra titi pravice do udeležbe na
delniški seji in do glasovanja.15 Ker pa se ni noben delničar
pritožil, je to pomenilo, »da je vsakdo v resnici delal le za
društvo, za zadružno podjetje in ne za privatno«. List CA je še
naprej pozival: »To bo za nas dom! S kakšnim ponosom bodemo
kazali na veličastno stavbo! (...) v SN D n a j imajo zavetišče vsa
napredna društva raznih jednot, samostojna podporna društva,
prosvetna ka ko r pevska in telovadna ter čitalnice in klubi.«10
15.
marca 1916 se je začela druga konvencija za SND v
Grdinovi dvorani. Začasni predsednik pripravljalnega odbora L.
Pirc je otvoril sejo ob 19.30 in začasni tajnik F. Lunka je pre
bral imena delegatov in k atera društva zastopajo. Navzočih je
bilo 36 društev, kar je šest manj kot na prvi konvenciji avgu
sta 1914.17
Na tej konvenciji so izvolili konvenčni zbor. Z javno volitvijo je bil za predsednika izvoljen M. Petrovich, lastnik trgovine
z nepremičninami, J. Kalan, lastnik trgovine z železnino, za
podpredsednika in F. Hudovernik za tajnika konvencije. Nato je
J. K alan prebral pravila SND, ki so določala, da je najvišji
organ društva seja delničarjev, ki jo sklicujejo direktorji. Te so
volili na letni delniški seji. P et direktorjev je bilo izvoljenih za
dve leti, deset pa za eno. Tako so vsako leto volili deset novih
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direktorjev. Uradniki dru štv a so bili predsednik, podpredsednik,
tajnik in blagajnik. Pravila so določala obliko prenosa delnic
med posameznimi društvi, da so lahko delničarji tako društva
kot tudi posamezniki, ki so člani, ne glede na članstvo v u s ta 
novnih društvih. Pravila so določala tudi proceduralna vpra
šanja v zvezi z domom, kakor tudi vprašanja v zvezi s spre
membo pravil. Prvi direktorij je vodil dr. F.J. Kern. Enoglasno
so sprejeli predlog, da kot delničarje sprejmejo v delničarsko
družbo vsa jugoslovanska društva, to je poleg slovenskih tudi
hrvaška in srbska. Poudarili so, da to zahtevata jugoslovanska
zavest in čut enakopravnosti vseh Jugoslovanov.18 To je izred
no zanimivo, ker ta k ra t jugoslovanski narodi niso živeli v
skupni državi.
Do denarja so skušali priti na razne načine. Omislili so si
tudi t.i. trgovske znamke (Merchants Stamps). Slovenski trgov
ci so dobili od direktorija znamke, ki so jih dajali pri nakupu
blaga. K adar je kdo imel za 10 dolarjev vrednosti teh znamk,
je dobil od direktorija delnico narodnega doma.1®
Drugi način financiranja zgradbe so bile »opeke« za narodni
dom. To so bili m ajhni listki, ki so jih prodajali pod nadzor
stvom direktorija na veselicah in društvenih prireditvah.20
H oteli so, da bo to prvi n a r o d n i
dom, to je, da bo
last naroda, ki je organiziran po slovenskih društvih. V tem
začetnem obdobju zbiranja prispevkov so poleg društev posa
mezniki kupili po eno ali dve delnici. Zato to stavbo lahko v
resnici imenujemo narodni dom. Direktorij je v časopisih na
različne načine poudarjal namen in koristnost doma za
clevelandsko naselbino, da bi tako pridobil čim več slovenskih
ljudi, za nakup delnic in podporo.21
Dr. F.J. Kern je v letnem poročilu 1916/17 o napredku Slo
venskega narodnega doma pojasnil, zakaj se navdušuje zanj.
Poudaril je, da hočejo postaviti dom kot neko pravo ognjišče za
slovenska društva, kjer bodo »sama svo j gospod, da bodo zboro
vala v lepih dvoranah, ka r bo vplivalo blagodejno na celo na
selbino ter pomagalo k izobrazbi naroda. V bodočem ’D om u’ bi
naj imela mladina prim erne prostore za razvedrilo, ples, igre,
klube, izobraževalna društva, itd > .22 Omenil je tudi, da si bodo
Slovenci s postavitvijo doma postavili v Clevelandu spomenik,
ki bo spominjal na slovenski narod. »Spominjal bo otroke in
vnuke, da ne bodo tako hitro pozabili svoj narod.«23
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Denar so zbirali na vseh društvenih prireditvah, sejah,
banketih, veselicah, shodih, zasebnih gostovanjih, itd. Ljudje so
tekm ovali med seboj, kdo bo prinesel več prispevkov za Sloven
ski narodni dom v Clevelandu, saj niso hoteli več zaostajati za
naselbinami v Ameriki, ki so domove že imele.24
CA je v m aju 1916 znova poročala: »P retekli p e te k se je
vršila seja dire k torija Slovenskega narodnega doma. Poleg
mnogih važnih opravil in zadev so se m ed drugim dogovorili, da
se skliče skupna konferenca vseh zastopnikov onih društev, ki
so že izvolila zastopnike, da posredujejo m ed društvom in dr
rektorijem in da se bliže seznanijo, ka ko se pridobi več agilne
sile p ri agitaciji za Dom. V vzgled vsem slovenskim društvom
danes je društvo Napredne Slovenke, št. 137, SNPJ, k i je
tekom dveh m esecev plačalo celo obljubljeno vsoto $150 na
delnice in je torej prvo društvo, k i je tako častno rešilo svojo
besedo. Ženske so torej prve in neumorne članice tega društva
in tako n a j bodejo v vzgled vsem drugim, da hitijo z delom in
m arljivo nabirajo denarje.«2'*
D irektorij je bil ves predan delu. Nenehno je hotel imeti
dobro zvezo z društvenim i zastopniki. To kaže tudi obvestilo, ki
je bilo objavljeno v listu CA 16. junija 1916: »D irektorij Slo
venskega narodnega doma priredi v sredo, 28. junija sprejemni
večer vseh društvenih zastopnikov SN D v Brikovi dvorani.
Stroške večera pokrije direktorij sam.«20
Na shodu vseh društvenih zastopnikov so sestavili imenik
pooblaščenih zastopnikov, ki so smeli prodajati delnice SND v
Clevelandu in okolici. Določene so bile tudi dolžnosti zastop
nikov in posameznih delničarjev. Imenik pooblaščenih zastopni
kov je bil objavljen 7. julija v C A 27
21.
julija so se začele prodajati »opeke« za SND. Slovenska
trgovca F. Belaj in J. Močnik sta imela v listu CA oglas, k ate
rega okvir je bil iz »opek« SND.28
31.
julija 1916 je bil oznanjen prvi narodni sejem ali bazar,
nato so se ta obvestila ponavljala in poročilo 7. avgusta 1916 v
listu CA med drugim obvešča: »Zveze slovenskih društev, k i so
podpisala, da postavijo narodni dom v največji slovenski nasel
bini v Am eriki, prirede dne 2., 3. in 4. septembra na Sokolovem
vrtu velik sejem .«20
» V mesecu ju liju je blagajna doma narasla v gotovini na $2.
689,17,« je poročala CA, in zapisala: »Pa pravijo, da z narodnim
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domom ne bo nič, seveda tisti govorijo tako, k i neč ne delajo, ti
imajo največ povedati. L ju d stvo v naselbini se je v te j zadevi
zdramilo, k a jti za vest je prišla m ed ljudi, da Cleveland, druga
Ljubljana, nima Doma, kje r bi imela slovenska društva zave
tišče. K er je s tv a r zelo važna, se prosi odbornike, da pridno
agitirajo p ri sejah za nove delnice, da se čim več delnic proda
posameznim članom. Več denarja bo v blagajni, hitreje se bo
kupilo zem ljišče in p re j bo dom stal.*30
25.
av g u sta 1916 je bila zadnja seja direktorija in zastop
nikov pred velikim sejmom. Štirideset slovenskih društev se je
pripravljalo na to narodno slavnost v korist SND.31
Tudi v naslednjih dneh je list CA pozival na sejem.32 J.
Rogelj je zapisal: »(...) Če je bilo k a j dvoma v srcu zavednega
in narodnega naprednega Slovenca in Slovenke, je ta kra t vse
odpadlo in se sprožilo v eno veliko slovensko manifestacijo,
katere resničen in iskren cilj je bil graditev ’n arodnega s v e ti
šča’ v Clevelandu. Lahko rečem, da je s to prireditvijo dal p rvi
direktorij SN D ta k zagon tem u narodnemu delu, da ga je bilo
nemogoče ustaviti.«?3
Uspeh sejm a pa ni bil samo moralen, ampak tudi finančen.
Ko sta F. Hudovernik in M. Setnikar pretresla vse dohodke ter
plačala vse stroške, sta naznanila, da se je blagajna SND pove
čala še za 1.812,71 dolarjev. Gradnja SND je postala resna in
gotova stvar. D irektorij ni počival. Pričel je z veliko kampanjo
za prodajo delnic, za k ar je razpisal nagrade za vse tiste, ki jih
bodo prodali veliko.
10.
o k to b ra je bilo v blag ajn i SND skupno 5.815,26 dolarjev.
D irektorij je v lis tu CA še naprej pozival na zbiranje sredstev
s pomočjo lis ta CA.34
16.
oktobra 1916 so bila razposlana šestinštiridesetim dru
štvom, ki so bili člani SND, pisma za izvolitev po dveh zastop
nikov k letni seji delničarjev, ki naj bi bila 13. decembra v
Grdinovi dvorani. Na seji je bilo zastopanih 35 društev in 15
direktorjev. Vodil jo je podpredsednik doma J. Kalan. Posame
zna društva so prebrala svoja priporočila, da se sme prodajati
delnice samo Slovanom, drugim narodnostim pa ne.3ts To je
pomenilo, da jih lahko prodajajo tudi Neslovencem, Nejugoslovanom; lahko ostalim Slovanom, vendar n e Američanom, ki
niso bili slovanskega porekla.
Izvolili so tu d i delegate za drugi direktorij Slovenskega
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narodnega doma. P et direktorjev je ostalo za naslednje leto.
Uresničenje doma je bilo blizu, k ajti kon trak to r Satkovič je že
dalj časa delal načrte.30
12.
jan u arja 1917 je bila prva seja direktorija SND v tem
letu. Navzoči so bili novo izvoljeni direktorji in stari. Pred
sednik dr. F.J. Kern je sejo začel ob 8.30. Tajnik je prebral, da
je bilo v blagajni za SND 31. decembra 1916 7.914,73 dolarjev.
Izvolili so d r u g i direktorij SND pod predsedstvom dr. F.J.
Kerna.37
Splošno pobiranje prispevkov in prodajanje delnic se je nada
ljevalo. D irektorij je 15. marca 1917 ob prvi obletnici teh akcij
izdal letno poročilo o napredku SND, v katerem so objavili tudi
imenik društev, ki so kupila delnice SND, in posameznih del
ničarjev.
Med društvi je bilo devet društev SNPJ, dve LOTM, sedem
SDZ, dve SDPZ, dve JS K J, pet SSPZ te r nekaj samostojnih.
Skupno je bilo 38 društev delničarjev SND in 453 delničar
jev posameznikov.38 Število delničarjev je nenehno naraščalo,
saj je to pomenilo biti zaveden Slovenec. Akcije za zbiranje
dohodkov so se nadaljevale. List CA je pozival: »K a j v takih
dvoranah se zbira slovensko talentirano ljudstvo, ali si narod
ne zna p o sta viti dobre, prim erne dvorane, k i bi m u bila v po
nos? Torej rojaki od ponedeljka 16. aprila naprej pa do konca
maja bodo hodili po naselbini vaši rojaki, nabirajoč darove za
narodno stavbo. Sprejm ite jih prijazno in gostoljubno kakor
brat brata in pomnite, da d va kra t da, kdor hitro da.*30
9.
junija je sledil nov poziv: »Približuje se 30. ju n ij dan, k i
je določen za otvoritev ogromnega semnja v korist narodnega
doma. Bazar se bo vršil 30. junija, 1., 2. in 3. junija na Sokol
skem vrtu na Glass Ave. in 61. cesti. Presegal bo po svoji ori
ginalnosti in ogromnem obsegu vse dosedanje enake prire
ditve.«4° Podobno vabilo je CA objavila večkrat.41
Tudi ta semenj je prav tako kot prvi dosegel velik uspeh.
Prinesel je 1.786,69 dolarjev dobička. Tako je bilo 31. julija
1917 v blagajni skupaj z drugimi dohodki 16.512,71 dolarjev.42
Mesec dni nato so zbrali že 17.120,91 dolarjev, konec leta pa
že nekaj nad 18.000 dolarjev.Na te številke je list CA feb ru ar
ja 1918 zapisal: »Lansko leto smo veliko pisali o SND, za k a te 
rega se je zavzelo do sedaj 40 slovenskih d ru štev in cela na
selbina.
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In res se niso zmotili. List CA je bil v bistvu tisti, ki je s
svojim poročanjem in obveščanjem največ pripomogel k uspehu.
18. jan u arja 1918 je bil izvoljen nov direktorij pod predsed
stvom dr. F.J. K erna.44
Na drugi seji 8. februarja, je stavbeni odbor priporočal, da
se kupi Diemerjevo posestvo na aveniji St. Clair, med cestama
E 64 in E 65 za 45.000,00 dolarjev. Stavbnemu odboru se je
naročilo, da pregleda in preračuna, če bi se to izplačalo.4*5
Na naslednji seji 22. februarja se je na priporočilo stavbne
ga odbora sklenilo dati aro, ki naj bi veljala do 15. aprila.
Sklenjeno je bilo, da se skliče za 31. marec izredna konferenca,
na katero naj d ruštva pošljejo po dva zastopnika in razmišljajo
o nakupu Diem erjevega posestva.46
31.
marca 1918 je bila konferenca. Na njej so soglasno spre
jeli, da se posestvo kupi. Gospodarstvo in preureditev poslopij,
ki so bila na tem zemljišču, pa so zaupali direktoriju SND.
Kupna pogodba je bila podpisana 8. maja 1918. Cena je bila
45.000.00 dolarjev. P ri podpisu pogodbe se je na račun izplačalo
15.000.00, za ostalo vsoto 30.000,00 dolarjev, pa je bilo sklenje
no, da se mora plačati v dvajsetih letih - vsako leto po 1.000,00
in zadnje leto ostanek. Petodstotne obresti se plačujejo na tri
niesece.47 Iz vsega tega je razvidno, da so bili pogoji zelo
ugodni.
V tistem letu so pričeli s popravilom poslopij, ki so jih kupi
li skupaj z zemljiščem. Sobe so predelali tako, da so nastale
štiri manjše dvorane za seje. Obnova je veliko stala. Tega leta
niso priredili sejma. Maja so pričeli z zbiranjem prostovoljnih
prispevkov, ki so prinesli 1.114,84 dolarjev dohodka.48
S prvim oktobrom so se pričela društva seliti v prenovljene
Prostore. Prvi je zboroval v dvorani doma Slovenski Sokol. 11.
decembra 1918 je bila v obnovljenih prostorih letna delniška
seja SND. Zborovanje je otvoril predsednik dr. Kern. Prisostvo
valo je 43 društev s svojimi zastopniki. Osemintridesetim dru
štvom iz le ta 1917 so se pridružila še Loška dolina, St. Clair
Growe WOW, Lovsko društvo, Trebanjska dolina, št. 83, SDPZ,
Sv. Ana, št. 4, SDZ.
Iz zapisnika med drugim lahko izvemo, da je znašal dohodek
SND v letu 1918 7.793,69 dolarjev, kar je manj kot prejšnja
leta. Vzrok so videli v 1. svetovni vojni, v katero so se zapletle
ZDA, v raznih stroških (Liberty bonde-ameriško verzijo vojnega
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poročila, Rdeči križ), pa tudi v influenci, ki je razsajala oktobra
in novembra, zaradi česar so bile vse prireditve prepovedane. V
odboru so bili ljudje različnih političnih prepričanj, posebno
glede jugoslovanskega vprašanja, kar je povzročalo probleme.
Vendar pa poudarjajo, da so v splošnem ohranili slogo pri delu
za splošno korist slovenske naselbine.40
Do te seje je bilo prijavljenih 32 društev, da bodo zborovala
v narodnem domu, 24 jih je do tega časa že zborovalo, 8 pa jih
je pričelo zborovati po novem letu. D ruga so ostala v starih
dvoranah, ker niso zmogla plačevati najemnine ali pa so želela
zborovati ob nedeljah in se niso strin jala z zborovanji ob de
lavnikih.
Sklenjeno je bilo, da se na Silvestrov večer in na novo leto
priredi otvoritvena veselica.00 Dohodki od veselice so znašali
1.353,30 dolarjev. Konec jan u arja je bilo skupaj s preostankom
iz le ta 1918 in ostalim i dohodki v blagajni Slovenskega narod
nega doma 5.181,39 dolarjev.01
D ruštva so v domu redno zborovala. 5. junija je imelo slo
vensko dramsko društvo Ivan Cankar svoj prvi letni občni
zbor, na katerem je bil izvoljen nov odbor. Sklenjeno je bilo, da
se kupi pet delnic SND. Sestavili so program za gledališko
sezono 1919/20.02 Podobno aktivna so bila tudi ostala društva,
ki so zborovala v SND. D irektorij in društva so si želeli novih
prostorov, saj so bili prenovljeni prostori premajhni. Zato so
pozivali zavedne Slovence, naj še naprej pomagajo, kolikor
morejo, da bi dobili primerno stavbo z dostojnimi prostori, ki
jih potrebujejo člani društva.
Da bi nekoliko povečali dohodke v blagajni SND, je direkto
rij SND, od 4. do 6. julija 1919 priredil veliko zabavno priredi
tev, ki je prinesla nove dohodke.03
Ker se je zanimanje za SND širilo, se je leta 1919 začela
živahna kam panja, da se da vsaki delnici glas. To pomeni, da
lahko pride na delniško sejo vsak delničar in ima tudi vse
pravice. Vsako društvo pa bi imelo toliko glasov, kolikor ima
delnic. Ju n ija 1919 je bila v ta namen sklicana izredna seja
delničarjev, ki se je u k v arjala z načrtom za novo stavbo SND
in tudi z vprašanjem o glasovanju. Sklenili so, da ima naprej
vsaka delnica glas. V tem smislu je bila sklicana redna delni
ška seja za 10. december 1919. Nanjo je pozival list CA: »10.
decembra se začne ob osmi uri zvečer v Birkovi dvorani ko n fe
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renca delničarjev SND. Čas je prišel, da se pride p ri SN D do
nekaj stalnega in gotovega (...). Drugič je treba tem eljito pre
delati pravila, tako da bodejo odgovarjala državnim in moder
nim zahtevam ter vplivala na občinstvo, k i bo z največjim
veseljem podpiralo podjetje. Tretjič pa je treba financirati vso
stvar tako trdno in sigurno, da ne bo več dolgo, ko dobimo v
resnici potrebno stavbo za slovenska društva v Clevelandu ker
sedanje poslopje absolutno ne odgovarja potrebam. N aši sosedje
Colinwoodčani in N ew buržani so nas v tem oziru prekosili. Za
svoje potrebe so postavili ali sedaj gradijo krasne domove. To
se je zgodilo, k e r so se ljudje že od kraja zavedali, k a j je prav
ter so s skupnim delom privabili vse kroge, isto se mora zgodi
ti v Clevelandu (na St. Clair Ave.).*54
To je bila ena najbolj burnih delniških sej. Trajala je pet
večerov in skoraj bi se akcija glede SND razbila. Vzrok bil
sklep izredne konference, da se da vsaki delnici glas. N astala
je resna opozicija, ki jo je vodil F. Somrak. Na koncu je z
majhno večino zm agala tista stran, ki se je zavzela za to, da
ima vsaka delnica svoj glas, za kar se je posebej zavzemal L.
Medvešek. P ri prvem glasovanju je bilo na vsaki strani enako
število glasov. Šele pri ponovnem glasovanju je prišlo do
manjše razlike.
N aslednja dva večera so sk u šali ovreči sprejete predloge,
toda večina je bila vedno za to, da ostane pri prvotnem sklepu.
V naslednjih letih se je pokazalo, da je bila ta ta k tik a dobra.
Na te j seji so bili tu d i novi člani d irektorija.65
Tudi v letih od 1920 do 1923 je SND prirejal sejme, ki so
prinašali lepe dohodke.06 Leta 1920 so ustanovili Klub društev
SND, ki je prirejal sejme ter veselice in nabiral prostovoljne
prispevke. Čisti preostanek so konec leta razdelili na društva
glede na število plačanih delnic. Društvom so izdali delnice, ki
Pa jih niso dobili posamezni delničarji, ampak so bile skupna
narodna last. Že v letih 1920, 1921 in 1922 je znašal čisti
dohodek K luba društev SND 11.856,92 dolarjev.®7
Na letnih delniških sejah so zastopniki že od leta 1918
zahtevali, da se postavi nov dom. Ker ni bilo dovolj sredstev, se
je z zidavo odlašalo. Konec leta 1921 je večina direktorjev
sklenila, da se začne kopati jama oz. klet za novo poslopje.
Temu pa se je uprl upravni odbor in zadeva je bila odložena do
letne seje. D elniška seja, ki je bila decembra 1921 je naročila
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novo izvoljenemu direktoriju, da skuša na vsak način dobiti
sredstva te r pričeti z delom.68 Direktorij SND je takoj po
novem letu sklical sestanek vseh društvenih uradnikov, da bi
tako vplival na društva, da plačajo delnice. Sprejeta je bila
tudi pomembna resolucija, v k ateri so clevelandska društva
izrazila pripravljenost, da do 31. marca 1922 plačajo vso vsoto,
za katero so podpisala delnice, in da bodo že aprila pričeli z
zidanjem. H k ra ti so pozvali tudi društva, ki še niso podpisala
delnic da jih čimprej podpišejo.60
D ruštva so se odzvala in konec meseca je bilo v blagajni
SND 40.000,00 dolarjev.00
Med tem pa se je pojavila manjša skupina, ki je zagovarjala
postavitev manjše dvorane in mogoče dveh trgovin. Ta skupina
je bila proti preveliki obremenitvi clevelandske slovenske na
selbine.81
25.
junija 1922 je bila sklicana izredna delniška seja, na
k ateri so razpravljali o ponudbah za izgradnjo novega poslopja.
Predložene so bile ponudbe več gradbenikov. Sklenili so, da se
delo odda domačim podjetnikom. Ta seja se je nadaljevala 28.
junija te r ogrozila ves načrt. Spet se je pojavila skupina, ki je
zagovarjala zmanjšanje. Prišlo je do nesporazuma in poleg
predsednika in podpredsednika je odstopilo še več direktorjev.
Ker ni bilo več predsednika in ne podpredsednika, so sprejeli
predlog, da se voli pomožni odbor. Tajnik L. Medvešek je 30.
junija sklical izredno sejo direktorjev z zahtevo, da se je udele
že tudi tisti, ki so odstopili. Na njej so dosegli, da so vsi
um aknili odstop in izjavili, da bodo še naprej delovali po začr
tani poti.02
13.
in 14. decembra 1922 je bila redna delniška seja, ki je
bila od vseh najbolje obiskana. Navzočih je bilo nad 200 za
stopnikov društev in posameznih delničarjev. To je bila de
jansko seja pomiritve. Sprejelo in odobrilo se je posojilo na
bonde v vrednosti 13.000,00 dolarjev, delo pa so oddali gradbe
niku Satkoviču in njegovim delavcem.03
Letna seja je bila 13. decembra 1923. Izvoljen je bil nov
direktorij pod predsedstvom F. Somraka, blagajnika društva
Naprej št. 5 SNPJ.
Jam a za SND je bila izkopana že poleti leta 1922, 8. febru
arja 1923 je bila položena prva opeka, 15. aprila pa je bil slav
nostno položen vogelni kamen.04
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1.
decembra 1923 je imel SND 49 aktivnih društev ustanovnikov, posameznih delničarjev pa je bilo nad 2.500.eo
Na seznamu društev lahko opazimo samo eno društvo KSKJ
(Sv. Vid) in eno društvo JS K J (Sv. Janez Krstnik) te r štiri
samostojna katoliška društva. Dom je bil torej v rokah »levi
ce«. klerikalna d ruštva so se spraševala, ali so takšni narodni
domovi sploh potrebni in ali ne zadostujejo že cerkve oziroma
cerkvene dvorane. Slovenci na aveniji St. Clair v Clevelandu so
tako dobili dolgo pričakovano n o v o stavbo SND. Slavnostna
otvoritev je bila 1. in 2. marca 1924 z bogatim kulturnim
Programom, ki se je končal s plesom. Ob otvoritvi je direktorij
SND zapisal v spominsko knjigo med drugim tudi: »naj slu ži ta
narodna stavba vsem Slovencem, kjer bomo gojili kulturo,
vzgajali naše otroke in same sebe«.00
Č estitke so prihajale od posameznikov, društev, podjetij. Z
otvoritvijo SND se je pričelo živahno delo društev, organizi
ranje številnih prireditev, izletov, prirejanje veselic itd.
Tako je bil npr. 26. novembra 1925 v SND slovesen dan v
počastitev prihoda hrvaškega um etnika Ivana Meštroviča. Ob
tej priložnosti so organizirali koncert slovenskih, hrvaških in
srbskih zborov.67

Slovenski narodni dom (50-tli A nniversary 1924-1974)
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Treba je omeniti tudi govor, ki ga je 1. novembra 1926 imel
A tlee Pomerene, ki se je v državi Ohio v volilni kampanji boril
za položaj predsednika senata, v veliki dvorani SND. Govor je
prenašal radio.68
Na odru SND so 21. novembra 1926, uprizorili igro Zanikei■
na trojica, ki jo je pripravilo društvo Triglav.60 Vsako leto je
bil organiziran Silvestrov večer in na novoletni dan posebne
slovesnosti.
Tudi direktorij ni miroval. Seje so bile redne, povprečno
en k rat na mesec, vendar zaradi slabih delavskih razmer niso
prinesle posebnih sprememb. Na letnih sejah so volili nove
uradnike. Postavilo se je vprašanje glede društva Sokol, ki se
je odločilo kupiti zemljišče in urediti telovadnico.70
7.
marca 1929 so bili izvoljeni novi uradniki SND.71 8. ja
nu arja 1930 so imeli redno delniško sejo v avditoriju SND, na
k ateri so ugotovili, da je bila na vseh sejah preteklega leta
najvažnejša in najtežja točka, kako financirati in zidati telo
vadnico. V ečkrat so sklicali predsednike telovadnih in nogomet
nih društev, vendar se ti nikoli niso odzvali v večjem številu zmeraj samo po trije, štirje. Zato so se odločili, da se telovad
nica ne zida, dokler tega ne bo zahtevala mladina in tudi sama
finančno in drugače pomagala. Na seji so izvolili nov direktorij,
pri čemer so glasovali po delnicah.72
1930 so se pojavili v SND hudi problemi. Maja je bilo kar
šest zborovanj izredne konference SND zaradi nezaupnice neka
terih društev direktoriju. Glavni problemi so bili: glasovanje po
delnicah, dva gospodarja SND, to sta direktorij in Klub dru
štev, mnenje, da ima SND v lasti par večjih društev, ostala
manjša društva in posamezni delničarji pa nimajo nobene moči
in oblasti.
Šesto zborovanje je bilo 28. maja 1930. Udeležba je bila
skromna, saj so se ljudje naveličali samo govorjenja. Bilo jim je
domala vseeno, kako se zaključi konferenca. Na zborovanju je
bila izrečena nezaupnica predsedniku konference F. Somraku. J.
Skuk je zahteval o zaupnici glasovanje po delnicah. L. Medve
šek je tem u nasprotoval. Socialist Šiškovič je nato predlagal
resolucijo, da se vpelje s ta r sistem pri upravi SND, kot je bilo
pred sistemom glasovanja po delnicah, in znova zahteval, da se
o tej resoluciji glasuje po delnicah. Večina navzočih je izjavila,
da ne bo glasovala, ker to nima nobenega pomena, ker se tako
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ve za izid glasovanja, saj ima manjšina društev večino delnic in
odločajo po svoji volji. Vsi so glasovali za. Opravljeno je bilo
tudi glasovanje po delnicah za nominirane direktorje. Poverilni
odbor je proglasil kandidate za izvoljene in tako je imel SND
dva direktorija: starega, ki ni hotel odstopiti, in novega, ki je
zahteval oblast.73
Stvar se je znova uredila šele konec leta 1930 in v začetku
1931. 15. jan u arja 1931 so bili izvoljeni novi uradniki SND.
Direktorij je imel redne seje vsak mesec. Iz zapisnika seje 8.
septembra 1931 izvemo, da je društvo Slovenski Sokol sklenilo,
da ostanejo še naprej v SND, čeprav niso dobili telovadnice.74
Rednim sejam direktorija je sledila redna delniška seja del
ničarjev in društev SND 14. in 15. januarja 1932. Znova se je
razpravljalo glede uprave SND. Na volitvah so izvolili nov
direktorij. SND je imel v letu 1932 47 društev z več kot 1.200
Člani, ki so bili delničarji.70
Za zgodovino Slovenskega narodnega doma iz leta 1934 je
značilna težnja direktorija, da se odpravi Klub društev SND.
Direktorij je menil, da je sam zmožen, opravičen in odgovoren
za vse poslovanje pri SND in je poudarjal, da je doba prohibici
je, zato K lub društev SND, ki je tako požrtvovalno posloval
pretekla leta, ni več potreben. Vendar so društva tem u naspro
tovala in še naprej zbirala zastopnike za Klub društev. 70
Leto 1938 je prineslo SND še škandal ob prihodu ljubljan
skega župana dr. Ju rija Adlešiča, ki ga nekaj socialistično
usmerjenih direktorjev ni hotelo pozdraviti.77
Na letni delniški seji 12. januarja 1939 so zastopniki dru
štev delničarjev in posamezni delničarji soglasno sprejeli zelo
važno resolucijo, ki predvideva ustanovitev Slovenskega narod
nega muzeja v SND, in opozorili na 15. obletnico otvoritve
SND. V ta namen so 5. marca priredili banket, na katerega je
vabil list Ameriška domovina in poudarjal, da s to prireditvijo
SND ne praznuje samo 15. obletnice otvoritve doma, ampak
tudi 21. obletnico, odkar se je kupilo posestvo za dom. 78
Leta 1940 so bile ZDA v znamenju volitev raznih kandida
tov: od predsednika pa do zadnjega okrajnega uradnika. Politi
čno aktivni Slovenci so v ta namen 4. novembra organizirali
dva javna shoda, eden je bil v SND, organiziral ga je Demo
k ratski klub 23. w arda (volilni okraj), drugi pa v Slovenskem
domu na aveniji Holmes, vodil ga je Slovenski dem okratski
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klub 32. warda. List AD je pozival: »Državljanij nocoj vsi ni
shod! Govorilo se bo v slovenskem jeziku. Letošnje volitve so
ja ko važne, tako glede izvolitve pravih kandidatov, k o t glede
drugih važnih predlogov (misli se na šolski davek in denar zi
čiščenje odvodnih kanalov), k i jih boste morali odločiti s svojo
glasovnico, zato vam toplo priporočamo, da posetite nocoj obi
shoda, da boste ju tr i popolnoma na jasnem kako boste glasova'
/;> 70
NEKAJ KULTURNE ZGODOVINE
SLOVENSKEGA NARODNEGA DOMA NA ST. CLAIR
K u ltu rn i razvoj v SND se je pričel z njegovo slovesno otvo
ritvijo 1. marca 1924, ko je dramsko društvo Ivan Cankar upri
zorilo igro v štirih dejanjih Brat M artin, pevski zbori pa so
priredili koncert. Dramsko društvo Ivan Cankar je bilo ves čas
eden glavnih agitatorjev za izgraditev SND.
Že le ta 1918 so se pričele v rstiti seje pripravljalnega odbora
za ustanovitev dram skega društva. 2. feb ru arja 1919 je bila
sklicana ustanovna seja. Na njej je bilo sklenjeno, da se novo
društvo im enuje Slovensko dramsko društvo Ivan Cankar.
U stanovna seja društv a je bila 6. februarja 1919. Na njej so
ustanovili odbor pod vodstvom F. Česna. D ruštvo naj bi gojilo
slovensko dram atiko, pridobilo slovensko mladino in jo zainte
resiralo za dramsko um etnost, ji vcepljalo ljubezen in spošto
vanje do slovenskega jezika.80
P rva predstava dru štv a Ivan Cankar je bila 9. marca 1919.
Uprizorili so igro D eseti brat. D ruga je bila 13. aprila, in sicer
R evček Andrejček, tre tja pa 18. maja igra Cigani. Zatem so
druga za drugo sledile predstave. 2. marca 1923 se je društvo
preselilo iz Birkove dvorane v novi SND na aveniji St. Clair.81
Dramsko društvo Ivan Cankar je imelo srečo, da si je sča
soma pridobilo veliko igralcev, igralk in članov. Leta 1924 je
angažiralo za režiserko Avgusto Danilovo iz Ljubjane. Z njo so
dobili dobro igralko in umetnico. V tem času je dramsko dru
štvo ustanovilo tudi slovensko šolo. Prva učiteljica je bila
A vgusta Danilova. Potem je prevzel vodstvo direktorij SND in
nadaljeval s sodelovanjem Prosvetnega kluba SND do spomladi
1947, ko je ukinil Prosvetni klub SND in slovensko šolo.82
D ruštvo Ivan C ankar je v SND priredilo 105 predstav, do
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leta 1954, ko je prenehalo delovati, pa kar 152 predstav.83 Ko
je to društvo prenehalo z igranjem, je delovalo samo še društvo
Naš oder, toda predstave so bile zelo redke, tudi zaradi vpliva
televizije.84
Drugo važno poglavje k u ltu rn e zgodovine SND so številni
pevski zbori, ki še danes gojijo slovensko pesem. Pevski zbor
Zarja je bil ustanovljen 6. aprila 1916. Idejo za ustanovitev
zbora je dal Slovenski socialistični klub št. 27 JSZ. Ob ustano
vitvi je imel 18 članov, potem pa je njihovo število nenehno
naraščalo. Zbor je bil organiziran tako, da pomaga s pevskimi
nastopi direktno in indirektno, gmotno in moralno, k boljšim
uspehom prireditev (socialistično) organiziranega delavstva.85
Po zelo uspešni predstavi opere Urh, g r o f Celjski je prišlo
leta 1930 pri Zarji in pri socialističnem klubu do nesoglasij in
končno do razkola. N astali sta dve Zarji, socialistična in samo
stojna. P retežna večina dobrih pevcev in pevk se je odločila za
samostojno Zarjo pod vodstvom Johna Ivanusha. Priredili so
lepo število koncertov in opere
Gorenjski slavček, Marta,
Trubadur, Nikola Šubic Zrinjski, Mascot. Pod imenom Samo
stojna Zarja so prepevali prvih deset let. Nato so se 20. junija
1940 preimenovali v Glasbeno matico.80
Pevski zbor Sloga je bil ustanovljen 5. oktobra 1933. Prvi
koncert je imel v Knausovi dvorani. V SND je priredil več
koncertov in operete B eli telovnik, Poletni čas in Chonita.
Krožek št. 5 S N P J je bil ustanovljen 7. aprila 1938, njegov
pevski odsek pa 1943. Prvi pevovodja je bil V. Malečkar, za
njim pa F. P lut. Priredili so več uspešnih koncertov.87
Koncerte v SND je imel tudi pevski zbor Triglav. D ruštvo
je bilo ustanovljeno septem bra 1903 pod imenom Slovensko
katoliško izobraževalno društvo Triglav. V začetku je štelo 47
članov. Svoj sedež so imeli v šolski dvorani cerkve sv. Vida.
Pod vodstvom G. M alovrha je bil osnovan pevski zbor. V za
četku je bil samo moški, leta 1904 pa je bil ustanovljen še
ženski zbor. Zaradi spora z Rev. Vitusom Hribarjem, ki je
zahteval, da morajo vsi dohodki od veselic romati v cerkveno
blagajno, je društvo le ta 1905 preneslo svoj sedež v Knausovo
dvorano. Sele s preselitvijo iz šolske dvorane sv. Vida se je
društvo Triglav pričelo prosto razvijati in napredovati. 15.
januarja 1905 je društvo priredilo v češki narodni dvorani na
Broadwayu svoj prvi veliki koncert. K ljub velikim zaprekam je
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društvo Triglav napredovalo. Zbor je imel vaje tudi v SND,
vendar je zaradi raznih ovir prenehal z njimi.88
Med k u ltu rn e ustanove SND sodi tudi Slovenska narodna
čitalnica. U stanovljena je bila leta 1906. 28. novembra je prire
dila svojo prvo veselico v Knausovi dvorani, ki je dobro uspela.
Dohodki veselice so bili takšni, da si je čitalnica lahko kupila
250 knjig.89
9.
jan u arja 1907 so bile prve glavne volitve odbora. Medtem
se je čitalnica iz začasnih prostorov pri G. T ravnikarju preselila
v prostore na 1365 East 55th cesti. Čitalnica je ta k ra t naročala
44 časnikov, slovenske iz Amerike in domovine ter nekaj
nemških in angleških. Imela je 315 knjig. Pričela je tudi s
predavanji.90
V letu 1910 je bila čitalnica na aveniji St. Clair in Norwood
Rd. Leto 1912 je bilo zanjo kritično. Blagajna je bila prazna,
članstvo se je zmanjšalo. 21. avgusta je bil sklican 1. izredni
občni zbor, da reši čitalnico težkega položaja. Na njem je bil
sprejet predlog, da se skliče 2. izredni občni zbor, kjer bi se
dokončno odločilo o tem, kakšna bo usoda čitalnice. Drugi občni
zbor je bil 4. septem bra 1913. Na njem so zavrnili predlog, da
se čitalnica združi z društvom Slovenski Sokol. 1914. se je či
talnica znova selila, to k ra t v prostore , ki jih je odstopil Slo
venski Sokol. V 20 letih je bilo v čitalnici vpisanih 1116 čla
nov.91
Na občnem zboru 30. januarja 1921 je bila zavrnjena ideja o
združitvi čitalnice z društvom Ivan Cankar. Sprejet je bil pred
log, da čitalnica prevzame delo in centralizira vsa kulturna
društva v močno centralo. Čitalnica je postala članica Zveze
slovenskih k u ltu rn ih društev.92 13. avgusta 1921 se je preseli
la v staro poslopje SND in leta 1924 v nove - sedanje prostore
SND, kjer deluje še danes.93
Leta 1939 je bil pod okriljem SND ustanovljen Slovenski
muzej. Imel je več oddelkov, v katerih so bile zbrane zanimi
vosti iz življenja am eriških Slovencev. Po 2. svetovni vojni je
muzej prenehal delovati.94
L eta 1925 je SND ustanovil Slovensko mladinsko šolo. Na
začetku sta poučevala Edvin Primožič in Tončka Simčič. Vseh
učencev je bilo približno 150. Učili so se slovensko brati, pisati
in peti. 1947 niso mogli več odpreti šole, ker so se prijavili
samo štirje učenci.90
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A B STR A C T
THE IDEA A N D ATTEMPTS OF BUILDING
SLOVENIAN NATIONAL HOME
ON ST. CLAIR A VENUE IN CLEVELAND
M a t j a ž
Klemenčič,
Darja
E m e r š i č
The paper discusses the history o f Slovenian National Home
on St. Clair A venue in Cleveland, Ohio, from the firs t initia
tives to build i t u n til the beginning o f World War II. On the
basis o f newspaper articles, jubilee anthologies, m inutes of
m eetings and financial reports, the authors present the process
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° f building the H ome as w ell as the involvem ent o f organi
zations which had been connected with Slovenian National
Home on St. Clair A ven u e in Cleveland. During the firs t de
cade o f this century, there were several dozen Slovene societies
lr} th a t area. The fir s t initiatives to build the Home appeared
at th a t tim e due to the fa c t th a t the m eetings o f Slovene
societies had to ta k e place in the Church hall o f St. Vitus
Parish.
The Slovenes in Cleveland began to collect the m oney for
Slovenian N ational Home sh o rtly before the beginning o f
World War I, when the Slovenian N ational Home Association
was organized. A lthoug h their involvem ent w ith building the
Home decreased during World War I, th e y bought a t th a t time
the prem ises on which Slovenian National Home had been
built b y 1923. Since the »H om e« was organized as a joint-stock
c°mpany, th e y collected m oney on the basis o f shares. Thus,
the question arose w hether the decisions about the Home
should be made as th e y usually are in a joint-stock company
(each share m eaning one vote) or on the basis o f the societies
which were m em bers o f the stock company. Finally, the stand
point prevailed th a t th e y should m ake decisions as a
Joint-stock company. N um erous cultural institutions were in 
volved w ith the »Home*, among them the theatre society Ivan
Cankar, the singing societies »Zarja« and »Triglav«, »Slovenska
Narodna čitalnica« (the »Slovene Reading-Society«), »Slovensko
sokolsko d ru štvo « (the Slovene »Sokol« Society) and »Slovenska
Mladinska šola« (the »Slovene Youth School«).

